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Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  
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……………………………………………                                           ............................................ 

                    wnioskodawca                                     miejscowość, data 

 

……………………………………………   

                           adres  

 

…………………………………………… 

 

 Starosta Kutnowski 
 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA 

 
Zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) wnoszę o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę instalacji) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać lokalizację instalacji) 

 

 

 

 

................................................... 
                podpis wnioskodawcy  
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Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski,  

 

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu 

 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje 

powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony 

danych”. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą 

udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa. 

5. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza tj, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych 

przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw 

wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą 

być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

W przypadku wydania w/w pozwoleń – 10 lat (BE10). 

8. Przewidywani odbiorcy danych:  

a) Marszałek Województwa Łódzkiego, 

b) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, 

c) upoważnieni pracownicy Administratora, 

d) podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi 

prawnej, 

e) użytkownicy strony www.bipkutno.eu oraz https://ekoportal.gov.pl/ . 

9. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba 

że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie 

w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                                     (data, podpis) 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 

 

 

 

mailto:starostwo@powiatkutno.eu
mailto:abi@powiatkutno.eu
http://www.bipkutno.eu/
https://ekoportal.gov.pl/
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Załączniki: 

 

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;  

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;  

3) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 

1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz  

z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została 

wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3;  

4) oświadczenie zawierające informacje o wielkości działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej); 

5) dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; 

6) w przypadku działania przez pełnomocnika:  

 oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (TAK/NIE)*,  

 oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii,  

z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (TAK/NIE)*.  
 

* właściwe podkreślić  

 

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r., 

poz. 519 z późn. zmianami) wniosek powinien zawierać:  

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  

lub  

oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności 

poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie  

z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;  

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;  

3) informację o tytule prawnym do instalacji;  

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz  charakterystykę 

techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;  

5) ocenę stanu technicznego instalacji;  

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;  

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;  

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony 

środowiska;  

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;  

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie 

normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych,  

w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia 

lub 

warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu  

i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;  

11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających                     

od normalnych; 

12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 

13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane; 

14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; 

15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma 

być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań; 
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16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;  

17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, 

niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane  

w okresie, na który ma być wydane pozwolenie 

lub  

deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań 

ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji 

lub 

deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;  

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;  

 
Informacje, o których mowa:  

 w pkt 10 powinny zawierać - określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której              

są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,  

 w pkt 16 powinny wskazywać - usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie 

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób 

wykonywania tych pomiarów.  

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz w/w 

informacji, powinien zawierać także:  

1. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;  

2. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na 

jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;  

3. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów 

lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 2016 

poz. 879 z późn. zm.);  

4. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;  

5. aktualny stan jakości powietrza;  

6. określenie warunków meteorologicznych;  

7. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa 

w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.  

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien                    

on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

  


